
Samenvatting

In het Nederlands vertaald is de titel van mijn proefschrift: ‘Optische pincetten,

biomoleculen en coöperativiteit’. In de volgende pagina’s probeer ik uit te leggen wat

die termen met elkaar te maken hebben, en hoe ik er onderzoek naar heb gedaan.

Als twee biljartballen tegen elkaar botsen verandert van allebei de impuls, dat

is het woord dat natuurkundigen gebruiken voor de hoeveelheid beweging in een

bepaalde richting. De wet die gebruikt wordt om zo’n botsing te beschrijven is de

wet van behoud van impuls, die stelt dat als er geen externe krachten werkzaam

zijn, de totale impuls voor en na de botsing gelijk moet zijn. In optical tweezers, het

optisch pincet, de belangrijkste experimentele techniek in dit proefschrift, speelt de

wet van behoud van impuls een grote rol. Een optisch pincet is in essentie een heel

sterk gefocusseerde laserstraal. Kleine bolletjes (∼0.5-2 µm groot) van glas of plastic

kunnen het laserlicht reflecteren, verstrooien of absorberen. Hierdoor verandert het

licht van richting, en dus is ook de impuls van het licht veranderd. De wet van

behoud van impuls leert ons dat dan ook de impuls van het bolletje moet veranderen

in dezelfde mate, en in tegengestelde richting. Het blijkt dat het bolletje een kracht

ondervindt in de richting van de beweging van het licht (de scattering force), en ook

in de richting van de hoogste lichtintensiteit (de gradient force). Hoe dit ongeveer

werkt is getekend in Figuur 2.1 op pagina 14. Als de laser sterk genoeg gefocusseerd

is is er een plek, vlak na het focus, waar alle krachten elkaar precies opheffen, en het

bolletje stabiel vastgehouden kan worden.

Als we de laserstraal langzaam bewegen, kunnen we het bolletje meetrekken. Met

een optisch pincet kunnen we dus het bolletje manipuleren. Bovendien kunnen we

door naar de intensiteitsverdeling te kijken van de laserbundel ná het optisch pincet

ook te weten komen welke kracht er op het bolletje wordt uitgeoefend, en hoeveel

het bolletje daardoor uit het centrum van het optisch pincet is verplaatst.

Hierdoor blijkt het optisch pincet heel handig te zijn voor biofysische experi-

menten. Het oppervlak van de bolletjes kan behandeld worden met moleculen die

heel sterke bindingen aangaan met andere moleculen. Een goed voorbeeld daarvan

is bijvoorbeeld streptavidine, dat heel goed bindt aan biotine. Als we nu biotine,

een heel klein molecuul, vastmaken aan DNA, of aan een eiwit dat we willen onder-

zoeken, en streptavidine aan de bolletjes, dan kunnen we dat DNA of eiwit aan het
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bolletje vastmaken. Als het eiwit of het DNA nu beweegt, of er wordt een kracht op

uitgeoefend, dan beweegt ook het bolletje, en kunnen we dat meten door naar de in-

tensiteitsverdeling van de laser te kijken. Zo kunnen we dus van een enkel molecuul

heel precies meten wat het doet. Daarbij is het handig dat de krachten en afstanden

die je met een optisch pincet kunt meten ongeveer overeenkomen met de krachten

en afstanden die je verwacht voor de biomoleculen waar we in geinteresseerd zijn.

Een ander voordeel is dat de bolletjes zichtbaar zijn met een microscoop, terwijl de

biomoleculen zelf daarvoor te klein zijn.

Nu komen we bij de titel van dit proefschrift, die vrij vertaald luidt: optische

pincetten, biomoleculen en coöperativiteit. We hebben gezien waarom een optisch

pincet een handig gereedschap is bij het onderzoeken van biomoleculen. Om er pre-

cieze metingen mee te kunnen doen moet je de eigenschappen van je optisch pincet

kennen. Hoe je die eigenschappen kunt bepalen staat in het eerste deel van dit proef-

schrift (in Hoofdstukken 2-4). In het tweede deel kijken we naar biomoleculen en

coöperativiteit. In Hoofdstuk 5 gebruiken we het optisch pincet voor een studie naar

coöperatieve uitrekking van DNA. Hoofdstuk 6 is een literatuurstudie naar coöpera-

tiviteit bij moleculaire motoren, waar in de toekomst met optische pincetten expiri-

menten naar gedaan kan worden.

In het eerste deel van dit proefschrift kijken we hoe we de eigenschappen van het

optische pincet kunnen bepalen. Om met de intensiteitsverdeling van de laserbun-

del precieze afstanden en krachten te kunnen meten moet het optische pincet geijkt

worden. Vaak wordt dit gedaan met de Brownse beweging van het bolletje in het

water. De watermoleculen botsen tegen het bolletje, en oefenen er dan een kracht

op uit waardoor het een klein beetje beweegt. Dit ziet er, als je het meet, uit als een

soort ruis (zie Figuur 2.3 op pagina 18 voor een voorbeeld), maar we weten wel heel

precies hoe de karakteristieken van dit signaal zijn voor een bolletje van een bekende

grootte in een vloeistof met een bekende temperatuur en viscositeit. In Hoofdstuk 2

leggen we uit hoe je met behulp van deze Brownse beweging aan de calibratiefactoren

kan komen, en in de Hoofdstukken 3 en 4 gaan we er nog wat dieper op in.

Tussen het objectief, dit is de lens die de laser sterk focusseert zodat we er bolletjes

mee kunnen vangen, en de samplekamer waar we onze biofysische experimenten

doen, zit een laagje immersievloeistof. Voor sommige objectieven is dit olie, en voor

andere water. Olie heeft dezelfde brekingsindex als glas. Bij gebruik van een olie-

immersie objectief wordt daardoor het licht niet gebroken op de overgang van de

immersievloeistof naar het dekglaasje van de samplekamer, maar wel op de overgang

van het dekglaasje naar het (meestal voornamelijk uit water bestaande) sample. Hier-

door ligt het focus voor licht dat van de buitenste deel van de lens komt iets dichter

bij het dekglaasje dan voor licht uit het centrum van de lens (zie voor een tekening

Figuur 3.1 op pagina 23). Van dit effect, sferische aberratie genoemd, hebben we

meer last als we het bolletje verder weg van het dekglaasje willen vasthouden. Bij

gebruik van een water-immersie objectief wordt het licht weliswaar gebroken op de

overgang van het immersiewater naar het dekglaasje, maar ook weer teruggebroken
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op de overgang van het dekglaasje naar het waterige sample. Hierdoor worden alle

lichtstralen op dezelfde plek gefocusseerd, ook als we dieper het sample in willen met

ons optisch pincet.

In Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe sferische aberratie de stijfheid, dat is

een van de factoren die we ijken, van het optisch pincet beïnvloedt. De stijfheid van

het optisch pincet kun je vergelijken met die van een veer (de veerconstante): het

geeft aan hoe een bepaalde verplaatsing (het indrukken of uitrekken van de veer, of

het uit het centrum van het optisch pincet verplaatsen van het bolletje) gerelateerd is

aan de kracht die de veer of het optisch pincet uitoefent om weer naar de evenwichts-

positie terug te komen. De stijfheid van het optisch pincet wordt sterk beïnvloed door

het licht dat onder een grote hoek invalt, dat is het licht dat van de buitenkant van

de objectieflens komt. Als we dieper het sample in gaan is het juist dit licht dat door

sferische aberratie niet meer netjes in het focus terecht komt, waardoor het optisch

pincet minder sterk wordt. Uiteindelijk wordt hij zelfs zo zwak dat de bolletjes niet

meer vastgehouden kunnen worden.

Voor water-immersie objectieflenzen is het eenvoudiger. Doordat alle licht, ook

diep in het sample, netjes gefocusseerd wordt blijft de stijfheid van een optisch pincet

in theorie constant.

Het doel van dit deel ons onderzoek was om in kaart te brengen hoe de stijfheid

van het optisch pincet afhangt van de diepte, voor zowel een olie- als een water-

immersie objectief. Er is daarbij een aantal dingen waar we rekening mee moesten

houden. Het eerste is dat de viscous drag, de visceuze wrijving of weerstand, van

het water in het sample, die nodig is voor de berekening van de stijfheid met de

methode van de Brownse beweging, door de afstand tot het dekglaasje beïnvloed

wordt, met name vlak bij het oppervlak. Dit komt doordat er een overgang is van de

beweeglijke watermoleculen in het midden van het sample naar de watermoleculen

die vastgeplakt zitten op het oppervlak, en nauwelijks bewegen. Om de visceuze

wrijving goed te kunnen berekenen hebben we zo precies mogelijk de afstand tot het

oppervlak bepaald. Bovendien hebben we een tweede calibratiemethode, die niet van

de visceuze weerstand afhangt, gebruikt om onze resultaten te controleren.

Het is overigens nog niet zo eenvoudig om heel precies de afstand tot het opper-

vlak te meten, met name bij het gebruik van een olie-immersie objectief. Dit komt

doordat de afstand die het objectief verplaatst wordt niet precies gelijk is aan de ver-

plaatsing van het focus in het sample, door de breking van het licht. We hebben

hiervoor een correctieformule toegepast.

De metingen toonden aan dat bij gebruik van een water-immersie objectief inder-

daad de stijfheid van het optisch pincet gelijk blijft bij toenemende afstand tot het

oppervlak, terwijl hij afneemt bij gebruik van een olie-immersie objectief. Deze af-

name bleek te modelleren te zijn met een model dat uitgaat van de hoeveelheid licht

die het bolletje raakt, ongeacht onder welke hoek dat is. Doordat de stijfheid van het

optisch pincet bij gebruik van een water-immersie objectief niet afhangt van de diepte

konden we die data gebruiken om het effect van de veranderende visceuze weerstand

3



Samenvatting

te laten zien.

Een andere factor van het optisch pincet die we ijken, de detector calibratiefactor,

legt het lineaire verband tussen de signaal uit de detector in Volts en een fysieke

afstand in (nano)meters. Als de detector een output van 1V heeft in de x-richting kan

dit bijvoorbeeld betekenen dat het bolletje in het optisch pincet 7 nm (1 nanometer is

een miljardste meter) uit het centrum verplaatst is in de x-richting, en (met gebruik

van de stijfheid van het optisch pincet) dat daar een kracht van 4 pN voor nodig was

(1 picoNewton is een miljoenste van een miljoenste Newton. 1 Newton is ongeveer

even groot als de kracht die je nodig hebt om een appel op te tillen). Als nu door

sferische aberratie de hoeveelheid licht in het focus verandert bij een andere afstand

tot het oppervlak, verwachten we bij dezelfde verplaatsing een andere output van

de lichtgevoelige detector. Kortom: we verwachtten dat de detector calibratiefactor

ook afhankelijk is van de afstand tot het oppervlak bij gebruik van een olie-immersie

objectief, en niet bij gebruik van een water-immersie objectief.

In Hoofdstuk 4 hebben we dit gemeten, voor beide soorten objectieflensen. Deze

metingen dienden tevens als test voor een nieuwe methode om de detector cali-

bratiefactor te vinden. In deze methode gaat de laser door een Acousto-Optische

Deflector (AOD) voor hij de objectieflens in gaat. Het kristal van de AOD zorgt ervoor

dat we de laser een klein beetje kunnen afbuigen. In het sample zorgt dit voor kleine

verplaatsingen van het optisch pincet. Door nu het optisch pincet heel snel (veel

sneller dan het bolletje kan volgen) over een bolletje in het optisch pincet te scannen

krijg je eenzelfde soort signaal als wanneer het bolletje bewogen had, en het optisch

pincet niet. Doordat we precies weten wanneer het optisch pincet waar was geeft dit

ook een mogelijkheid om de detector calibratiefactor te vinden. Het voordeel van het

gebruik van deze methode is dat je van tevoren niet hoeft te weten hoe groot het bol-

letje precies is, wat de temperatuur van het sample is, en wat de visceuze weerstand.

Vooral dit laatste is erg handig in sommige experimenten met optische pincetten waar

de visceuze weerstand moeilijk te bepalen is, bijvoorbeeld in een cel, of in een dicht

netwerk van eiwit-polymeren.

We hebben deze nieuwe methode vergeleken met de methode die beschreven

staat in Hoofdstuk 2 (gebaseerd op de Brownse beweging). Beide methoden geven

dezelfde resultaten, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is. De nieuwe metho-

de is dus een goede aanvulling op bestaande calibratiemethoden, met name in die

gevallen waar sommige parameters minder goed bekend zijn. Verder blijkt dat de

calibratiefactor bij gebruik van een water-immersie objectief onafhankelijk is van de

afstand tot het oppervlak, conform de verwachting. Bij gebruik van een olie-immersie

objectief gaat de calibratiefactor omhoog bij een grotere afstand tot het oppervlak,

oftewel 1 V staat op grotere diepte voor meer nanometers verplaatsing in het sample.

In het tweede deel van dit proefschrift kijken we naar biomoleculen en coöperati-

viteit. In Hoofdstuk 5 hebben we DNA onderzocht dat gekleurd was met een fluores-

cent molecuul. DNA is een zeer belangrijk biomolecuul, omdat het het erfelijk mate-

riaal bevat: het is een soort bouwtekening van hoe wij en andere levende wezens in
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elkaar zitten. Er wordt daarom veel studie naar gedaan, ook met optische pincetten.

Hiervoor wordt de ene kant van het DNA aan een bolletje van plastic of glas vastge-

maakt dat met het optisch pincet gemanipuleerd kan worden. De andere kant wordt

vastgeplakt aan bijvoorbeeld het oppervlak van de samplekamer, of, en dat is handig-

er, een tweede glazen of plastic bolletje dat we met een tweede optisch pincet vast

kunnen houden.

Eerder is men er al achter gekomen door het DNA langzaam op te rekken dat

er rond een kracht van 65 pN iets bijzonders met het DNA gebeurt. Hier zorgt een

klein beetje extra kracht ineens voor een toename van de lengte van het DNA van

ongeveer 70% (het overstretching plateau). Het model dat deze plotselinge lengte-

toename verklaart houdt in dat de zwakke bindingen die de baseparen in het DNA

bij elkaar houden (zie Figuur 1.1 op pagina 2) op een coöperatieve manier verbro-

ken worden voor bijna alle baseparen. Ons onderzoek in dit hoofstuk was er mede

op gericht om te zien wat er nou precies gebeurt bij dit overstretching plateau door

fluorescente moleculen te gebruiken.

Voor dit onderzoek hebben we eerst gekeken hoe het verband tussen de kracht

op het DNA en de uitrekking verandert als we er verschillende concentraties van de

kleurstof, Atto-Dino 2, aan toevoegen. Wat blijkt is dat het DNA langer wordt van

hogere concentraties kleurstof, waaruit we concluderen dat de kleurstof tussen de

baseparen bindt, dat het binden van de kleurstof relatief langzaam verloopt, en dat

op het overstretching plateau voor eenzelfde hoeveelheid uitrekking meer kracht nodig

is dan zonder kleurstof. Uit al deze gegevens hebben we ook de bindingsconstante

van de kleurstof kunnen bepalen, en hoeveel baseparen van het DNA ‘bezet’ worden

door het binden van een molecuul van de kleurstof.

Vervolgens hebben we gekeken wat we kunnen leren van het fluorescentielicht

dat van het DNA afkomt als we het langzaam onder steeds meer spanning zetten.

We gebruiken twee verschillende polarisatie richtingen voor het inkomende licht. Als

het kleurstofmolecuul parallel aan de polarisatie van het licht geörienteerd is, is de

absorptie optimaal, en de hoeveelheid fluorescentielicht groot. Als het kleurstofmole-

cuul loodrecht op de polarisatierichting van het inkomende licht georienteerd is is de

absorptie van dit licht minimaal, en de hoeveelheid fluorescentielicht klein. Door bij

steeds hogere kracht afwisselend met twee polarisatierichtingen van het inkomende

licht de hoeveelheid fluorescentie te meten kun je detecteren hoe de gemiddelde

oriëntatie van de kleurstofmoleculen is ten opzichte van die polarisatierichtingen van

het inkomende licht.

Als de twee bolletjes vlak bij elkaar zijn wordt er geen kracht op het DNA uit-

geoefend. Als we de afstand tussen de bolletjes langzaam vergroten wordt het DNA

rechtgetrokken, en de gebonden kleurstofmoleculen zullen dus ook steeds meer geor-

dend worden. We hebben gemeten dat als we het DNA onder spanning zetten de

gemiddelde hoek steeds groter wordt ten opzichte van de lengteas van het DNA,

met een maximum van ongeveer 73◦ als het DNA helemaal is opgestrekt, zoals je ook

ongeveer verwacht voor een kleurstof die tussen de baseparen bindt. Als we de kracht
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op het DNA verder vergroten tot krachten in het overstretching gebied, zien we twee

dingen gebeuren: ten eerste neemt de gemiddelde hoek een beetje af, en ten tweede

neemt de totale fluorescentie intensiteit iets af. Beiden wijzen erop dat de kleurstof

iets meer ruimte heeft om te bewegen tussen de baseparen.

De metingen in dit proefschrift zijn nog niet genoeg om echt te weten te komen

wat er nou precies gebeurt bij overstretching. Het zijn wel de eerste, veelbelovende,

metingen die hier op deze manier naar kijken. In volgende experimenten zou bijvoor-

beeld bij nog hogere krachten gemeten kunnen worden, om te zien wat er gebeurt

als je aan het einde van het overstretching-gebied zit. Het zou ook heel interessant

zijn om te volgen wat er gebeurt tijdens het binden van de kleurstof aan het DNA

bij verschillende krachten. Verder is uit eerder onderzoek bekend dat factoren als de

zuurtegraad van de omgeving, de hoeveelheid zouten in de oplossing, en de temper-

atuur de overstretching-overgang beinvloeden. Deze zaken zouden wij in toekomstig

onderzoek ook kunnen variëren om de effecten op de kracht-afhankelijke fluorescen-

tie te meten.

Hoofdstuk 6 is een literatuurstudie over coöperativiteit bij motoreiwitten. Motor-

eiwitten, of moleculaire motoren, zijn eiwitten die de chemische energie die vrijkomt

bij de splitsing van het molecuul ATP in ADP en een losse fosfaatgroep, omzetten in

mechanische energie (kracht en beweging). Er zijn heel veel verschillende soorten

motoreiwitten. Hier beperken we ons tot moleculaire motoren uit de mysosine en

kinesine families. Dit zijn motoren die op een soort ’spoor’, een eiwitpolymeer van

actine of tubuline, werken.

Het eerste van de drie verschillende niveaus waarop zich coöperatieve effecten

voordoen bij motoreiwitten is coöperativiteit binnen het motoreiwit. Veel moleculaire

motoren zijn samengesteld uit verschillende onderdelen, die samen moeten werken

om een bepaalde taak te kunnen volbrengen. Een voorbeeld is het kinesine-1 eiwit,

dat aan een vracht bindt die door de cel vervoerd wordt. Het kinesine doet dat door

zich over een microtubule, een holle buis van tubuline-eiwitten, voort te bewegen

met twee motordelen. Om gemiddeld genomen met de vracht in de goede richting te

bewegen is het van belang dat er heel veel stapjes in die richting genomen worden

voordat het kinesine loslaat. Er is dus sprake van coördinatie tussen de twee motorde-

len, zodat het ene deel niet de microtubule loslaat als het andere al ongebonden is.

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal modellen die hiervoor bestaan.

Een tweede niveau waarop collectieve effecten een rol kunnen spelen is als een

heleboel moleculaire motoren mechanisch aan elkaar gekoppeld zijn, en soms ook aan

de eiwit-‘spoorweg’ waar ze op werken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is myosine

II, dat in spieren bundels vormt, de zogenaamde thick filaments. In deze myosinebun-

dels zijn alle afzonderlijke motoren mechanisch aan elkaar verbonden. Als de één een

stapje maakt, en het hele thick filament daardoor een beetje opschuift ten opzichte

van de het actine filament (de ‘spoorweg’ voor myosine) kan dat een andere mo-

tor, die ook nog aan het actine filament gebonden was, onder spanning zetten. In dit

hoofdstuk behandelen we verschillende theoretische modellen voor deze grotere clus-
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ters van motoren. Het blijkt dat allerlei collectieve effecten mogelijk zijn, waaronder

spontane oscillaties.

Het derde niveau dat we beschrijven waarop collectieve effecten voorkomen is de

regulatie van de ‘spoorweg’ van de motoreiwitten met behulp van andere eiwitten. In

spieren zijn aan de actine filamenten troponine en tropomyosine eiwitten gebonden.

Tropomyosine is een lang molecuul, dat zeven bindingsplekken van het myosine op

het actine filament blokkeert. Als de spier een zenuwprikkel krijgt komen er cal-

ciumionen vrij. Als Ca2+-ionen binden aan troponine-C verschuift het tropomyosine

een beetje, waardoor myosine zwak kan binden aan het actine. Door het binden

van myosine aan actine wordt het tropomyosine nog een beetje verder verschoven.

Hierdoor worden alle zeven bindingsplekken die eerst geblokkeerd waren volledig

toegankelijk voor myosine. Het wel of niet binden van Ca2+ aan troponine zorgt er

dus uiteindelijk voor dat in een keer zeven bindingsplekken wel of niet te gebruiken

zijn.

In de afgelopen jaren heeft het onderzoek met optische pincetten zich voorname-

lijk bezig gehouden met ‘single-molecule’-onderzoek, dus onderzoek naar de werking

van één motoreiwit. De voorbeelden in dit hoofdstuk laten zien dat met optische

pincetten nog veel interessant onderzoek met potentieel verrassende uitkomsten mo-

gelijk is, bijvoorbeeld met grotere hoeveelheden van dezelfde of verschillende mo-

toren werkend op hetzelfde ‘spoor’, of het werken met gereguleerde filamenten.
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